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Tvättstugan Sg 57

Föreningsstämma 2017

Under perioden 26 juni till och med den 28
juli kommer tvättstugan på Sorögatan 57
vara stängd för renovering.

2017 års föreningsstämma kommer att
hållas den 1 juni i matsalen på
Kvarnbackaskolan kl. 18.30. Inför stämman
bjuder styrelsen in till det årliga förmötet där
du kan ställa frågor inför stämman.
Förmötet hålls den 29 maj i styrelselokalen
på Sorögatan 45, ingång från baksidan, kl.
18.00.

Däckbyte
Styrelsen kommer att ha däckförrådet öppet
enligt följande:



2016-04-20 Torsdag 18:00-20:00
2016-04-23 Söndag 10:00-12:00

Utlämning vid annat tillfälle än ovan kostar
200 kr. Tid bokas på dack@fano.se

Torsdagsjouren 1 juni
Eftersom vi har stämma den 1 juni blir det
ingen vanlig torsdagsjour då men du träffar
styrelsen på stämman.

Rastning av hund
Välkommen till vårens städdag
Vårens städdag kommer att ske söndagen
den 23 april kl. 10.00 – 13.00 på Fanö torg.
Container kommer att finnas på plats som
vanligt om du behöver slänga något (ej
miljöfarligt avfall!).

Styrelsen brf Fanö

Bollspel på gården
Det är inte tillåtet med bollspel på gården av
den enkla anledningen att det finns
fönsterrutor
som kan krossas.
På
Kvarnbackaskolans skolgård finns det
bollplan som oftast står tom på helger och
på kvällstid.
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Vänligen rasta inte din hund på föreningens
gårdar, det är förbjudet. Det är dessutom
absolut förbjudet att släppa ut hunden på
gården utan koppel. Visa omtanke om dina
grannar som är hundrädda.

Please turn the page for an English version of Fanö News
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Laundry Room Sg 57

General Meeting 2017

During June 26th until July 28th, the laundry
room on Sorögatan 57 will be closed for
renovation.

The Fanö 2017 annual general meeting will
be held on June 1st in Kvarnbacka school
canteen at 18.30. Before the annual
meeting there will be a ”pre-meeting” on
May 29th on Sorögatan 45, entrance from
Ärvingegången at 18.00. At the premeeting, you can ask the Board anything
regarding the general meeting or our
housing society.

Change Tires
The board will open the tire storage room
on:



2016-04-20 Thursday 18:00-20:00
2016-04-23 Sunday 10:00-12:00

Thursday June 1st

If you want to fetch your tires at another
time than specified above, it costs an extra
200 SEK. To book a time, contact
dack@fano.se.

Since the general meeting is held on June
1st you will not be able to meet anyone from
the Board at 19.00 on Sg 45. But you can
meet the Board at the general meeting.

Spring Cleaning

Walking the Dog

This spring the time for cleaning up the yard
is Sunday April 23rd 10.00 – 13.00.
Containers will be present as usual if you
need to throw something away (no
hazardous waste!).

It is not allowed to walk the dog in the
yards, and it is absolutely forbidden to let
your dog out in the yard without a leash.
Show consideration for your neighbors who
are afraid of dogs.

Ball Games in Our Yard
Ball games are not allowed in our yard due
to the simple fact that there are glass
windows that can break. On Kvarnbacka
school schoolyard there is a playing field
available which is usually not used by
anyone on weekends and evenings.
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